
  

 

 

 

 

 

 

VEILIGHEID VOOR ALLE KINDEREN! 
We vinden het belangrijk dat alle kinderen veilig en zo zelfstandig mogelijk naar school kunnen 

komen. Heel veel kinderen en ouders komen inmiddels met de fiets naar school. Dat bevordert de 

veiligheid. Toch zien we nog een aantal gevaarlijke dingen gebeuren op en rond de 

parkeerplaats: 

• Bij de locatie onderbouw staan wachtende ouders op het fietspad. Dat zorgt ervoor dat 

kinderen die naar de locatie bovenbouw moeten niet een open doorgang hebben en 

tegen ouders botsen die het fietspad blokkeren. Wij willen u verzoeken om OP DE STOEP te 

gaan staan en niet op het fietspad. En als de kinderen nog buiten spelen graag uit het 

zicht van de spelende kinderen. 

• Als u toch met de auto moet komen, parkeert u in de vakken. Binnenkort komen de BOA's 

van de gemeente weer controleren en bij fout parkeren kunt een fikse boete verwachten! 

Ook hier wordt aan u gevraagd om te letten op kinderen die met de fiets of te voet naar 

school komen als u op en af de parkeerplaats rijdt.  

• U kunt uw auto ook parkeren in het park. Dan loopt u een klein stukje en de 

verkeersomgeving wordt een stuk veiliger. Een groot voordeel is dat u met het verlaten van 

de parkeerplaats geen last heeft van opstoppingen. 

• Het gaat erom dat u bereid bent u gedrag in het verkeer aan te passen en dat daarmee 

de veiligheid voor ALLE kinderen verbeterd wordt.  

• In de maand september starten we met een project rondom verkeersveiligheid in 

samenwerking met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Bij deze nieuwsbrief is een 

brief toegevoegd die aan u uitlegt wat de bedoeling is van dit project. 

    

Dit soort situaties willen we graag voorkomen! 
 

 

INFORMATIEAVOND 
Op donderdag 5 september nodigen we u uit voor onze jaarlijkse informatieavond. Dit 

jaar is dit in de vorm van een inloopavond. Voor de groepen 1 t/m 4 is de start om 18.30 

uur en duurt de avond tot 19.30 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 start de avond om 19.00 uur 

en eindigt deze om 20.00 uur. De leerkrachten en kinderen bereiden deze avond 

gezamenlijk voor en wij zien u graag op donderdag! 

 

Jaargang 2 Nummer 2 

Belangrijke data:  

5 september Informatieavond 18.30u.-20.00u.  

18 september  Studiedag team, leerlingen vrij 

18 september Handbaltoernooi groep 4-5 

25 september Handbaltoernooi groep 6,7,8  

23-27 september   

30 sept.-4 okt.       Weken van de ouder-

kindgesprekken 

30 september Start van de ateliers 

11 oktober Borgesiusdag: kinderen zijn vrij. 

14-18 oktober Herfstvakantie 

21 oktober Studiedag: de kinderen zijn vrij! 

 



 

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
In september start de bibliotheek weer op school. De kinderen zullen voortaan op 

maandag naar de bibliotheek gaan en mogen hier boeken lenen. De boeken mogen 

mee naar huis om te lezen. Veel lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van 

kinderen. Wij vinden het erg fijn dat we vrijwilligers hebben die de bibliotheek beheren. 

Vorig schooljaar hebben we gemerkt dat niet alle boeken terug naar school komen. De 

leerkracht vraagt dan aan u om het boek mee terug te geven. Komt het herhaaldelijk 

voor dat een boek kwijt is, dan mag het boek niet meer mee naar huis. Mocht u nog 

boeken vinden thuis die van de bibliotheek zijn, dan willen we u vragen deze in te leveren 

bij de leerkracht. 

 
 

WERKEN IN ATELIERS: HEILINDE CREACAROUSSEL 
Op 30 september gaan we weer starten met de ateliers die in het teken staan van 

“Bouwen aan de toekomst”. De ateliers duren tot en met donderdag 10 oktober. Wij 

willen vragen aan enthousiaste ouders om weer te helpen bij de ateliers. De ateliers 

vinden plaats in de ochtenden en de middagen. Als u interesse heeft, geef u dan op bij 

juf Ans. Dan kan via het ouderportaal of persoonlijk. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die 

een speciale kwaliteit hebben wat betreft bouwen, kunnen zich ook melden. Graag voor 

20 september! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BELANGRIJKE HEILINDEWEETJES 
• Als uw kind ziek is, moet u dit melden tussen 8 uur en 8.30 uur op de locatie waar uw 

kind zit. U moet iedere dag op dat tijdstip bellen als uw kind ziek is. In de eerste 

twee weken hebben we gemerkt dat er op de maandagen 21 meldingen zijn, op 

dinsdag 2, op woensdag 9, op donderdag 8 en op vrijdag 6. Het is opvallend dat 

er op maandag veel kinderen ziek gemeld worden. Wij willen u vragen uw kinderen 

zoveel als mogelijk naar school te sturen. Als het echt niet gaat, belt de leerkracht 

op. 

• Juffrouw Susan van groep 4A heeft een hele positieve boodschap gekregen. Uit 

onderzoek is gebleken dat de tumor verdwenen is. Ze blijft uiteraard onder controle 

en ze gaat nu werken aan haar herstel. Dit proces zal in kleine stapjes gaan en we 

hopen haar over enige tijd weer te verwelkomen op onze school. 
• Juffrouw Marianne van groep 4C is geopereerd aan een knobbeltje in haar borst. 

De operatie is goed gelukt en uit verder onderzoek blijkt dat de kans op volledig 

herstel heel groot is. Na 15 bestralingen hopen we dat ze weer helemaal gezond is. 
• Wilt u net als wij een mooie schone schoolomgeving? Wij denken van wel. Toch 

worden heel veel sigarettenpeuken gegooid op de stoep voor de poorten waar 

kinderen langskomen. Wilt u in het belang van een schone schoolomgeving en in 

het belang van het goede voorbeeld aan kinderen uw peuken niet bij onze school 

weggooien. Zelfs op het kleuterplein liggen soms peuken. Kinderen rapen deze op 

en gaan hiermee spelen. Dat is niet gezond! Misschien kunt het opbrengen om 

even niet te roken als u uw kind naar school brengt.  
 

                Dan ziet onze school er binnenkort niet zo uit! 

   
                                             Maar zo! 

 

• Heeft u niks te doen dit weekend?  

Een tip: Het is dit weekend braderie in St. Willebord! 

 
 

 


